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فاعلية برنامج تدريبي مستند إلى تحسين الوعي الصوتي في خفض مشكالت اللغة التعبيرية 
 لدى األطفال ذوي الضعف السمعي في مرحلة رياض األطفال

 دعاء بسام محمود قطناني
 *ميادة محمد الناطور د.

 ملخص:
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن فاعلية برنامج تدريبي يستند إلى تحسين الوعي الصوتي 

الروضة؛ ولتحقيق ذلك قامت في خفض مشكالت اللغة التعبيرية لدى ضعاف السمع في مرحلة 
امج بإعداد أدوات لتقييم الوعي الصوتي واللغة التعبيرية لذوي الضعف السمعي وإعداد برن تانالباحث

تم تطبيق األدوات قبل وبعد تطبيق البرنامج على عينة الدراسة التي  ذإعالجي لتحسينهما، 
( 6-2متوسطة، تراوحت أعمارهم بين )إلى طالًبا ضعيف سمع بدرجة بسيطة  )22على ) شتملتا

نتائج إلى وجود فروق دالة سنوات برياض أطفال في مدرسة الرجاء لضعاف السمع، وأشارت ال
المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس اللغة التعبيرية وعلى مقياس الوعي  بين اً إحصائي

عمل البرنامج على زيادة مستوى الوعي  ذإالصوتي تبًعا للبرنامج لصالح المجموعة التجريبية، 
الصوتي وتحسين اللغة التعبيرية لدى ضعاف السمع في المجموعة التجريبية، وتوصلت الدراسة 

ات أبرزها االستفادة من نتائج هذه الدراسة عند إعداد برامج تدريبية لألطفال إلى عدة توصي
 ضعاف السمع تعتمد على الوعي الصوتي لما له من تأثير إيجابي على اللغة التعبيرية.

 الوعي الصوتي، اللغة التعبيرية، ضعاف السمع.الكلمات المفتاحية: 
 
 
 
 
 

                                                 
 / الجامعة األردنية/ األردنالتربوية كلية العلوم *

 23/11/2202تاريخ قبول البحث                            22/9/2202تاريخ استالم البحث 



 ميادة الناطور .، ددعاء قطناني                                             ........فاعلية برنامج تدريبي

241 

The Effectiveness of a Training Program Based on Improving 

Phonological Awareness in Reducing Expressive Language Problems 

in Children with Hearing Impairment in Kindergarten Stage 

Doa’a Bassam Qatanani 

Dr. Mayada Mohamed Al Natour* 

 
Abstract: 

This study aimed to reveal the effectiveness of a proposed training 

program in reducing the problems of expressive language among children 

with hearing impaired in kindergarten stage based on the improvement of 

phonological awareness; The researchers have developed tools to assess 

the phonological awareness and expressive language and to develop a 

therapeutic program to improve them, The sample of the study consisted of 

24 children their age was between (4-6) years and enrolled in kindergarten 

in the Al Raja'a school for the hearing impaired, The results indicated that 

there were statistically significant differences between the experimental 

and control groups on the expressive language scale and the phonological 

awareness scale according to the program and in favor of the experimental 

group. This means that the program worked to increase the level of 

phonological awareness and improve the expressive language of the 

hearing impaired in the experimental group, The study reached several 

recommendations, most notably the use of the results of this study when 

preparing training programs for hearing-impaired children based on 

phonological awareness because of their positive impact on the expression 

language 

Keywords: phonological awareness, expressive language, hearing 

impaired. 
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 :المقدمة
ميز هللا سبحانه وتعالى اإلنسان عن سائر المخلوقات باللغة المنطوقة، فهي أداة تواصله 

على اكتسابها وتعلمها من أهم الخصائص التي تتميز بها مرحلة  مقدرةالومصدر قوته وتفرده، و 
لنمو ن في مجال الطفولة أن هذه المرحلة من أسرع مراحل او لطفولة المبكرة، وقد أظهر الباحثا

يتجه تعبيرهم اللغوي تدريجًيا نحو الوضوح والدقة  ذإ ،اللغوي تغيًرا وتطوًرا وفهًما لدى األطفال
والفهم، ويؤدي السمع بهذه المرحلة دوًرا بارًزا في تفاعل الفرد بما يحيط به؛ لذلك فإن فقدان هذه 

هم قنوات التواصل مع الحاسة يؤثر سلًبا في تطور اللغة التي هي محور التفاعل البشري فهي أ 
الفرد عبر مراحل الحياة المختلفة، فالصوت والكالم مصدر  يف اً العالم المحيط، كما وتترك أثر 

للتعبير عن الحاجات والمشاعر وهما إحدى الطرق التي يتعلم الفرد بها ويكتسب المعرفة من 
 خاللها.

نها أداة الفرد للتعبير عن إ ذإوتتجلى أهمية اللغة لكل من الفرد والمجتمع على حد سواء، 
مشاعره وعن ذاته وطموحاته واحتياجاته، ووسيلته الكتساب المعارف والمعلومات. كما تبرز أهمية 
اللغة للمجتمع في أنها أداته في الحفاظ على تراثه وثقافته، وتزيد من فرصة تفاعله وترابطه 

 .(Andrews, 2004االجتماعي )
ير إلى أن األطفال ضعاف السمع يدركون األصوات سبق فإن الدراسات تش عن ماضاًل ف

الكالمية واللغوية طالما أن المتحدث الذي أمامهم يتكلم بسرعة مناسبة غير سريعة ومخارج 
الحروف واضحة، فنرى اختالف اإلشارات الصوتية لألصوات اللغوية لدى ضعاف السمع في كل 

تختلف من شخص آلخر، كما  مرة يحاول فيها الشخص المتكلم أن ينتج صوت لغوي فهي
وتختلف وفًقا للتغيرات في السياق الصوتي، فيستطيع األطفال من خالل خبرات االستماع المكثفة 
أن يتعلموا أين تظهر حدود األصوات اللغوية والكلمات في الكالم أو الحديث المتتالي، وتسمى 

 (.Northem &Down, 2002هذه العملية بالتقطيع الصوتي )
أنها  ذإ ،يقة كالم األشخاص ضعاف السمع بشكل عام بمجموعة خصائصوتوصف طر 

كون يذات نغمة وتيرية مفردة )أي على وتيرة واحدة( وبطبقة صوت عالية. وكذلك فكالمهم 
مستوى بطيء نسبًيا، وإيقاع التكلم ضعيف، ويكون الكالم مجهًدا ويحتاج إلى نفس أكبر، ويمتاز ب

كما وأن بعض الحروف الصامتة تحذف وبعضها اآلخر أثناء الكالم،  في بضعف ضبط التنفس
 .(Bentin, 2002)مشوه. وهم غالًبا ال يستطيعون التمييز بين األصوات المجهورة والمهموسة 
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 أن الكالم لدى األشخاص ذوي الضعف السمعي لىإ( Smith, 2007سميث ) ارتأشو 
واصل المستخدمة يتأثر بمجموعة من العوامل كدرجة اإلعاقة السمعية، وطرق الت بشكل عام

)الطرق الشفوية فقط أو اللغوية فقط أو كالهما(، والخلفية الثقافية واللغوية، ووجود إعاقات أخرى، 
ولقد اتضح من األبحاث العديدة أن التدريب على مهارات  والعمر عند اإلصابة بالضعف السمعي.

 (.Ball, 2003الوعي الصوتي في مرحلة رياض أطفال يحسن من عملية اكتساب اللغة )
إلى أن مراحل النمو األولى من عمر الطفل تعد ذات  ((Al-Zureikat,2009 أشارو كما 

أهمية بالغة لنموه وتكيفه وتوافقه مع المجتمع في المجاالت النمائية بشكل عام، واللغوية منها على 
رتباطها في حياتهم ال المهمةوجه الخصوص، لذلك فإن اكتساب االطفال اللغة يعد من المسارات 

حتى الجسمية، كما إن  م، أفاعليةاالن ماالجتماعية، أ مالحياة المختلفة سواء العقلية، أبمجاالت 
التي تساعد الطفل على  المقدراتاكتساب اللغة في المرحلة المبكرة من عمر الطفل يعد من أهم 

ى فهم رغبات التوافق مع بيته، فهي تساعده على التعبير عن حاجاته ورغباته كما تساعده عل
 اآلخرين والتزود بالمعلومات من األفراد المحيطين به.

وتعد مرحلة رياض األطفال المرحلة المكملة لما بعد برنامج التدخل المبكر والتي يتم قبول 
العقلية والسمعية من خالل اختبارات السمع  مقدراتهالطفل فيها بعد إجراء التشخيص لمعرفة 

ن مرحلة رياض األطفال من أ ذإالمهارات المكتسبة لكل طفل. نوعية  لىإوالذكاء والتعرف 
المراحل التطورية التي ينطلق بها الطفل إلى عالم السمع والنطق واللغة، وغالًبا ما يكون األطفال 

من األشياء في البيت أو في  كثيرفي هذا السن فضوليين في تعلم كل شيء جديد وفي الكالم عن 
بعد مرحلة التأهيل األولى لألطفال ضعاف السمع تبدأ مرحلة جديدة المدرسة وبشكل يومي، ف

 هاوفهممن المعلومات  كثيرمن األساسيات التعليمية والتي تساعد الطفل على تلقي  زيدملتضيف 
واستخدامها في البيت والمدرسة. وتساعد المناهج الشاملة الُمعدة لألطفال الصم وضعاف السمع 

-Alمن األصوات المحيطة به  كثيرواللغة وتعويد الطفل على سماع  على تعلم مهارات النطق
Zureikat,2003).) 

وألهمية الوعي الصوتي في اللغة وتطورها فقد أشار فريق القراءة الوطنية إلى أهم 
االستراتيجيات المستخدمة لزيادة الوعي الصوتي لدى األطفال ضعاف السمع وهي: عزل 

 إلى األصوات وهي التعرف لىإطع الصوتية في الكلمة، والتعرف األصوات وتعني إدراك المقا
الكلمة ذات الصوت  لىإاألصوات المتشابهة في كلمات مختلفة، والتصنيف الصوتي وهو التعرف 
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على  مقدرةالالمختلف مع مجموعة كلمات ذات أصوات متقاربة، وكذلك مزج األصوات وهي 
تجزئة  فضاًل عنالمسموعة متفرقة للكلمة،  الكلمات من خالل تمييز األصوات لىإالتعرف 

على تجزئة الكلمة إلى أصواتها خالل اإلشارة إليها أو نطقها أو تلوينها،  مقدرةالاألصوات وهي 
على تمييز الكلمة إذا تم حذف صوت من أصواتها، وأخيًرا  مقدرةالوأيًضا حذف األصوات وهي 

 National Readingإضافة صوت جديد لهاتم باإلمكان الطلب من الطالب نطق الكلمة إذا قمنا 
Panel, 2000).) 

وبما أن التدريب على مهارات الوعي الصوتي في مرحلة رياض األطفال يحسن من عملية 
اكتساب اللغة فبالتالي فإن مستوى القراءة والكتابة وتطور الطفل أكاديمًيا سيتحسن، ومن هنا جاء 

 ها في المراحل القادمة في حياة الطفل.هذا البحث ألهمية مرحلة رياض أطفال وأثر 
 :مشكلة الدراسة وأسئلتها

إن خروج األطفال ذوي الضعف السمعي من مرحلة رياض أطفال متمكنين وقادرين على 
حل المشكالت اليومية واتخاذ القرارات المناسبة إزاءها، وتحقيق التوازن في بناء شخصياتهم، هو 

االهتمام باكتساب اللغة  بما في ذلك المرحلة،ها في هذه رهن الخبرات التربوية التي يمرون ب
وتحسين الوعي الصوتي وخفض مشكالت اللغة التعبيرية، فاكتساب اللغة المنطوقة يعد أكثر 
المظاهر تأثيًرا في التطور اللغوي لدى الطفل وهي الطريق األكثر نجاًحا في التواصل والتفاعل 

 ة اليومية للطفل.دوًرا في الحيا ديؤ ياالجتماعي الذي 
دراسة رائد و  (Cecelia, 2013)ومن خالل االطالع على األدب التربوي مثل دراسة سيليا 

(Reid, 2013 )أهمية الوعي الصوتي لدى ذوي الضعف السمعي وخاصة في تا إلى أشار  واللتين
دراسة الحالية ونظًرا ألهمية البرامج المقدمة لهم في هذه المرحلة، فإن ال المبكرة،مرحلة الطفولة 

تسعى لخفض مشكالت اللغة التعبيرية الشفوية عبر برنامج تدريبي قائم على تحسين الوعي 
الصوتي لدى األطفال ذوي الضعف السمعي في مرحلة رياض األطفال، وذلك بهدف تحسين 

 فرصهم في التعلم األكاديمي عند التحاقهم بالمدرسة. 
 :آلتيا ال الرئيسوتتمثل مشكلة البحث في اإلجابة عن السؤ 

علية برنامج تدريبي مستند إلى تحسين الوعي الصوتي في خفض مشكالت اللغة اما ف
 التعبيرية لدى عينة أطفال ذوي الضعف السمعي في مرحلة رياض األطفال؟ 

( بين متوسط أداء الطلبة ضعاف السمع α=...0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند) .1
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ومتوسط أداء الطلبة ضعاف السمع في المجموعة الضابطة على في المجموعة التجربيبة 
 مقياس اللغة التعبيرية تعزى إلى البرنامج؟ 

( بين متوسط أداء الطلبة ضعاف السمع α=...0هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند) .2
في المجموعة التجربيبة ومتوسط أداء الطلبة ضعاف السمع في المجموعة الضابطة على 

 وعي السمعي تعزى إلى البرنامج؟مقياس ال
 هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة للكشف عن فاعلية التدريب على مهارات الوعي الصوتي بهدف خفض 
والذي يعتمد  لدى األطفال ذوي الضعف السمعي في مرحلة رياض أطفال مشكالت اللغة التعبيرية

 على تحسين الوعي الصوتي.
 :آلتيةاألهداف الفرعية للبحث ا الرئيسويتفرع من الهدف 

 بناء برنامج تدريبي قائم على تدريب الطفل على مهارات الوعي الصوتي.  .1
البرنامج التدريبي الُمعّد ألطفال الروضة ذوي الضعف السمعي في خفض  فاعليةقياس  .2

 مشكالت اللغة التعبيرية.
 أهمية الدراسة:

 األهمية النظرية للدراسة:
أهمية تحسين الوعي الصوتي واللغة التعبيرية لدة الطلبة ضعاف تنبع أهمية هذه الدراسة من 

  أتي:يوتكمن األهمية النظرية للدراسة فيما  السمع،
لما لتحسينه من دور أساسي في تقدم الطلبة  برنامجها،تبني الدراسة للوعي الصوتي في  -

 لت علىعموتعد هذه الدراسة من الدراسات القليلة حسب علم الباحثة التي  السمع،ضعاف 
 برنامج تدريبي لتحسين الوعي الصوتي مع أطفال الروضة ضعاف السمع.

 تزويد الباحثين بأدب نظري ودراسات سابقة حول الوعي الصوتي واللغة التعبيرية -
 تزويد الباحثين بمقاييس موثوقة للوعي الصوتي ومشكالت اللغة التعبيرية  -
 طفال الروضة ضعاف السمعترفع هذه الدراسة من مستوى الوعي بأهمية تدريب أ -

 األهمية التطبيقية للدراسة:
 الصوتي،تسعى هذه الدراسة إلى التنبيه إلى ضرورة عمل برامج قائمة على تحسين الوعي  -

 وبذلك يمكن أن يستفيد المهتمون من إجراءات الدراسة في بناء برامجهم.
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 لميدان التربوي.تزود الدراسة ببرنامج تدريبي قابل للتطبيق من قبل المهتمين في ا -
 مصطلحات الدراسة: 

 : البرنامج التدريبي في الوعي الصوتي
( جلسة، يتلقى فيها الطفل 22يعرف إجرائًيا في هذه الدراسة بأنه البرنامج الذي يحتوي )

أسبوعًيا، تناولت الجلسات  ت( جلسا0التدريبات الالزمة بشكل فردي لنطق األصوات بواقع )
اك الصوت، تحديد اتجاه الصوت، التمييز السمعي بين صوتين مختلفين، : )إدر آلتيةاالمجاالت 

على القافية، التمييز السمعي بين مقاطع الكلمات، وعي  لماتك ءالقافية، اعطا لىإالتعرف 
الكلمات، تمييز الصوت األول سمعيأ، تمييز الصوت األخير سمعًيا، تحليل الكلمات الى مقاطع 

 ى مقاطع صوتًيا(صوتًيا، تركيب الكلمات إل
: أولئك األشخاص الذين لديهم بقايا سمعية كافية تمكنهم من خالل السماعة ضعاف السمع

 (.Smith, 2007الطبية من فهم حديث اآلخرين والتواصل معهم شفوًيا )
وإجرائًيا: هم األشخاص الذين يمكنهم استغالل البقايا السمعية في عملية التعلم ويتراوح فقد 

( ديسبيل في أفضل األذنين مع استخدام المعينات السمعية، وال تقل 69-35مـابين ) السمع لديهم
( على اختبار بينيه أو ما يعادل أًيا منهما 73( درجة على اختبار وكسلر أو)75درجة ذكائهم عـن)

على استخدام جمل  مقدرةالوهي ضعف  مشكالت اللغة التعبيرية من اختبـارات الذكاء األخرى.
معقدة أو مجردة، وضعف استخدام العبارات والكلمات والقواعد اللغوية الصحيحة في طويلة أو 

على  مقدرةالضعف  فضاًل عنالوقت المناسب، وضعف إدراك السياق االجتماعي للغة وفهمها، 
 (.Smith, 2007متابعة الموضوع الكالمي واختيار الكلمات الصحيحة )

لذي طورته لغة التعبيرية الطالب في اختبار الوإجرائًيا: هي الدرجة التي يحصل عليها ا
 ألغراض هذه الدراسة. تانالباحث

 حدود الدراسة:
الحدود البشرية: اقتصرت الدراسة على األطفال ضعيفي السمع بدرجة فقدان بسيطة إلى  .1

 ( سنوات.6-4متوسطة وضمن المرحلة العمرية )
 ي الزرقاء في األردن.الحدود المكانية: رياض االطفال التابعة لمدارس الرجاء ف .2
 .2.12-2.12الحدود الزمانية: الفصل الثاني من العام الدراسي  .3
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 محددات الدراسة:
 أجريت الدراسة الحالية في إطار المحددات اآلتية:

 أداة الدراسة بدالالت صدقها وثباتها. .1
 إجراءات جمع البيانات. .2
 متغيرات الدراسة. .3

 اإلطار النظري:
اض لألدب النظري حول الوعي الصوتي واإلعاقة السمعية والتدريب استعر في هذا الجزء تم 

السمعي، والتي أفضت إلى البرامج التربوية والتدريبية المقدمة لألشخاص المشخصين باإلعاقة 
 السمعية.

 الوعي الصوتي :أوًل 
( بتعريفه للوعي الصوتي من خالل مالحظته ألطفال Kurts, 2010توصل كيرتز )

في فهم اللغة المنطوقة، ويتقنون الخطابة دون معرفة أنها تتكون من كلمات  ممقدراتهيطورون 
للصوت هذا الوعي، منفصلة، تتشكل بدورها من مقاطع، أي أنهم يكونون من الوحدات األصغر 

نه جملة من بأالتوصل لمفهوم الوعي الصوتي في ضوء تصور االطفال للكالم  وعلى هذا يمكن
ي تتناغم فيما بينها، وأنه يمكن تقسيمها الى وحدات صوتية ومقطعية، وان هذه الكلمات المفردة الت

المعرفة تتعلق بالبنية الصوتية للغة، وهو ما يطلق عليه بالوعي الصوتي، في حين عرفه كوينج 
(Koeing,2007 بأنه )على التعامل بشكل واضح مع الوحدات الصوتية الكلية  مقدرةال

 والمقطعية.
لصوتي جانًبا من الجوانب التي تساعد في فهم طبيعة العالقة بين اللغة ويمثل الوعي ا

والقراءة، خاصة، وقد طرأ في العقديين الماضيين تقدم ملحوظ في فهم تلك العالقة، وربما كان 
أكثر مجاالت البحث في هذا المجال تلك المتصلة بالقراءة، والمهارات المرتبطة باللغة في المجال 

(. وتتبع هذه العالقة من متطلبات نظام الكتابة الذي يراد أن يقرأ Stanovich, 2000الصوتي )
األساسية التي تواجه القارئ  المهماتبه األطفال، ففي نظام اللغة العربية الهجائي مثاًل تكون 

المبتدئ تكوين روابط بين رموز مكتوبة وأصوات الكالم، ودمج الرموز الصوتية في مقاطع، ودمج 
كلمات، ونطق السلسة الصوتية، وتكوين هذه الروابط يتطلب من المتكلم إدراك أن  المقاطع في

الكلمة تجزأ إلى وحدات أصغر تمثل في حقيقتها صورة كتابة هجائية، ومن جهة أخرى فإن لفظ 
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الكلمة ينطوي على تجميع معلومات صوتية، حول كل وحدة صوتية ويساعد إدراك أصوات 
 (. Gillon,2004الكلمة في فهم سبب كتابتها بهذه الصورة )الوحدات التي تتشكل منها 

ويعد مجال المعالجة الصوتية من مجاالت الوعي الصوتي التي تساعد في فهم طبيعة 
العالقة بين القراءة والمهارات المرتبطة باللغة، والتعامل معها على مستوى الكلمة ومكوناتها من 

ء المعلومات الصوتية كالتسمية واللفظ والتعرف، مقاطع ووحدات أصغر، كما تظهر في استدعا
وتتصل بإعادة الترميز الصوتي في الذاكرة العاملة، وهي تساعد في الوقت ذاته على معالجة 
المعلومات المتحصلة في الذاكرة قصير المدى، وتساعد في استيعاب المفردات اللغوية والجمل 

(Liberman& Shankweilere,2001.) 
 قة السمعية:اإلعا :ثانًيا

يمكن تصنيف هؤالء  ذإيضم لفظ "المعوقون سمعًيا" كل من فئتي الصم وضعاف السمع 
 اتسن اإلصابة وسبب اإلصابة؛ ولقد وردت تعاريفو  هاونوعاإلصابة المعوقين سمعًيا وفًقا لدرجة 

لسمع، فه المعجم الطبي بأنه: "انخفاض أو انعدام ارّ ع قدفمفاهيم كثيرة حول اإلعاقة السمعية، و 
راجعة إلى إصابة أحد أعضاء الجهاز السمعي وتعني اإلعاقة السمعية "وجود مشكالت تحول دون 

الفرد على سماع األصوات  مقدرةأن يقوم الجهاز السمعي عند الفرد بوظائفه بالكامل أو تقلل من 
نتج عنها المختلفة، وتتراوح اإلعاقة السمعية في شدتها من الدرجات البسيطة و المتوسطة التي ي

 .(Al-Zureikat,2003)ضعف سمعي إلى الدرجات الشديدة جًدا و التي ينتج عنها صمم 
جهاز السمع على أداء مهماته الطبيعية بالشكل  مقدرةحالة من عدم  ضعف السمع هو:

الذي يجعل الفرد يستفيد منه بشكل كامل، ودرجات فقد السمع مختلفة، وكلها تؤثر في عملية 
ورها تؤثر في عملية النطق والتواصل مع اآلخرين؛ مما يجعلنا نحكم بمدى تأثر السمع، والتي بد

حالة الفرد سواء مع نفسه أو بعالقاته مع المحيطين، واألهم لدينا هنا هو األثر الكبير الذي يخلفه 
 (.s2 ,snw D &nre 2..2 2على التعلم والتعليم ) مقدرتهفي مجال 

بأنه الشخص الذي تكون لديه حاسة السمع  ضعيف السمع ((Dahmashi,2007رف عّ و 
ضعيفة، ولكنها وظيفية ألغراض الحياة االعتيادية، سواء بالمعينات السمعية أم بدونها، ويستطيع 
الشخص ضعيف السمع االستجابة للكالم، والمثيرات السمعية األخرى، ولهذا فهو يشبه الشخص 

 السامع أكثر مما يشبه الشخص األصم. 
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 دريب السمعيالت :ثالًثا
قبل أن تكتشف السماعات كان التدريب السمعي يتم من خالل الكالم فى األذن مباشرة   

واستخدام أنابيب خاصة لتكبير الصوت. ويقصد بالتدريب السمعي تدريب الطفل على االستماع 
 إلى بعض األصوات التي يمكن للطفل التقاطها، والتدريب على التمييز بين األصوات المختلفة.

السمعية للطفل األصم لالعتماد عليها في التدريب  مقدرةوهو كذلك يعني عملية تنبيهية تدريبية لل
النطقي واكتساب اللغة، وليس هناك ما يمنع من التدريب السمعي حتى للطفل السامع باختالف 

 (.(Al-Nimr, 2007بسيط 
سمع توظيف ما يمتلكه صم وثقيلي السمعي يشتمل على تعليم األطفال الكما أن التدريب ال

 (.(Al-Khatib, 2005من بقايا سمعية 
الضعف السمعي أن يستخدم البقايا السمعية  الذي يعاني من ف أيًضا بأنه تعليم الفردرّ عُ و 

حاولة مالتي يمتلكها أفضل استخدام وبصورة أكثر كفاءة من خالل التدريب على االستماع و 
 ,Hanafi & Saadoun)لمشوهة استخراج المعنى من المقاطع الصوتية غير المكتملة أو ا

2012). 
تعريف التدريب السمعي بأنه عملية يكون فيها تدريب لألفراد الذين لديهم بقايا  كما يمكن

 & Northernوفهم معانيها ) ليهاإوالتعرف  هاوتمييز االصوات الكالمية سمعية على اكتشاف 
Downs, 2002.) 

لذي يقرن الصوت بالمعنى مع االستعانة ويقوم التدريب السمعي على تقديم النظام اللغوي ا
 (.(Hanafi & Saadoun, 2012بالقنوات الحسية االخرى كقنوات داعمة 

 الدراسات السابقة: 
 تضمن هذا الجزء عرًضا للدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة.

التدريب على الوعي  فاعلية إلى بدراسة هدفت التعرف (Cecelia, 2013)سيليا سقامت 
في اللغة في مرحلة الروضة في كندا، وتكونت العينة  مشكالتصوتي على األطفال الذين لديهم ال

(، قسموا إلى مجموعات بحيث تكونت كل 3.3إلى  9.2تراوحت أعمارهم ما بين ) ( طفالً 33من )
مجموعة من طالبين. تم تدريبهم على مهارات الوعي الصوتي عن طريق مساعدين تربويين، بواقع 

في  اً ( دقيقة. وأثبتت النتائج أن أطفال الروضة الذين يتلقون تدريب.2م في االسبوع لمدة )خمسة أيا
الذين لم يتلقوا  الطفالاالوعي الصوتي والذين لديهم مشكالت في اللغة أظهروا مهارات أفضل من 
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 هذا التدريب.
للغة ( التطور اللغوي لمهارات اGhomas, 2001وتناولت الدراسة التي قام بها جوماس )

االستقبالية والتعبيرية من خالل الطريقة السمعية اللفظية باستخدام الوعي الصوتي عند األطفال 
( طفاًل وطفلة في إحدى المدارس األمريكية، بحيث تم 30ضعاف السمع، على عينة مكونة من )

دمة في االستراتيجيات المستخ ىحدإاللفظية باستخدام الوعي الصوتي كتدريبهم بالطريقة السمعية 
النمو والتحسن في اللغة  أن التأهيل السمعي المبكر ضمن برنامج شامل، وأشارت النتائج إلى

أن التدريب السمعي إلى ي اللغة االستقبالية، ويعزى ذلك التعبيرية ترافق مع التطور والتحسن ف
 اللفظي ينعكس أثره على قسمي اللغة بشكل كامل وملحوظ.

إلى التحقق من التقدم اللغوي الشامل خالل  (Rhoades, 2002وهدفت دراسة رودس )
الطريقة السمعية اللفظية عند األطفال الصم وضعاف السمع في مدينة تورنتو، والتي ركزت على 

( طفاًل يعانون من فقدان السمع )مستخدمي المعينات السمعية، .9معدل النمو اللغوي عند )
نطقًيا لمدة )سنة إلى أربع سنوات(. وشملت أدوات والقوقعة المزروعة(، والذين تلقوا تدريًبا سمعًيا 

مقاييس طبقت سنوًيا منذ بدء الخدمات السمعية اللفظية، وقد أشارت نتائج الدراسة  ةالدراسة ثالث
( في السنتين األوليتين %..1إلى أن أداء المجموعة في اللغة التعبيرية واإلستقبالية نما بنسبة )

ك عند االطفال العاديين األكبر لمرحلة ما قبل المدرسة، وكذلك من التدريب السمعي اللفظي، وكذل
أشارت نتائج الدراسة إلى أن النمو في عمر اللغة التعبيرية كان أعلى بقليل من معدل النمو في 

 عمر اللغة االستقبالية. 
التدريب على الوعي الصوتي في  فاعلية( بعنوان Reid, 2013وفي دراسة أجراها رائد )

( 33اض األطفال ألطفال يعانون من الضعف اللغوي. وتكونت عينة الدراسة تتكون من )مرحلة ري
( سنوات، تم توزيعهم على مجموعتين 2-3في مرحلة رياض األطفال تراوحت أعمارهم بين ) طفالً 

للمجموعة الضابطة، تلقى أفراد المجموعة  ( طفالً 10للمجموعة التجريبية و) ( طفالً 22بواقع )
أفراد المجموعة الضابطة أي تدريبات. وأشارت  على الوعي الصوتي بينما لم يتلق االتجريبية تدريبً 

ذات داللة إحصائية على مقاييس الوعي الصوتي لصالح أفراد العينة التجريبية  كانتو النتائج 
 تطور في المهارات اللغوية. عن فضالً 

وعي الصوتي لألطفال ضعاف ( والتي هدفت لتقييم الGillon, 2005دراسة لجيلون ) ماأ
( طفاًل 12تكونت عينة الدراسة من ) قدف اللغة،السمع بعد تدريبهم على األصوات األساسية في 
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( سنوات في الواليات المتحدة األمريكية، وقد تم استخدام مقياس الوعي الصوتي 4-3في عمر )
يمكن استثارة الوعي الصوتي لألطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، وأشارت نتائج الدراسة إلى أنه 

عند األطفال باستخدام التدريب المكثف المعتمد الطريقة الصوتية وأهمية التدخل المبكر عن 
 االطفال ضعاف السمع.

 &Otaiba, Puranik, Zilkowski)وأجرى عتيبـــــة وبـــروانـــك وزيليــكوســـكي وكــــوران 
Curran, 2009) لتدخل المبكر في الوعي الصوتي للطلبة الذين دراسة هدفت بحث إيجابيات ا

راجعت هذه الدراسة الدراسات  ذإيعانون من مشكالت لغوية في الواليات المتحدة األمريكية، 
السابقة التي تقيِّم أهمية التدخل المبكر في تقويم الوعي الصوتي لألطفال صغار السن الذين لديهم 

( دراسة مع تقديم نتائجها التي تم تطبيقها على ما 12أي مشكالت لغوية، بحيث تم الرجوع إلى )
( طالب وطالبة في مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الثالث، فكانت نتائجها في ..0يقارب )

 أغلبها إيجابية لصالح التدخل المبكر في الوعي الصوتي.
 ,Ferraz, Pocinho, Pereiraفيرازل وبوسينو وبريرا بيمتنا )وفي دراسة طولية أجراها 

Pimenta, 2015)  هدفت إلى تقييم أثر برنامج للتدريب على الوعي الصوتي على مجموعة من
في مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف الرابع في البرتغال، من خالل معرفة حد تأثير  لطلبةا

ير األثر قصالتدريب على الوعي الصوتي على كفاءة ومعرفة الطلبة في مراحل مبكرة، أي ما 
وطالبة  اً ( طالب132تكونت العينة من ) قدو المدى وطويل المدى لهذه التدريبات على الطلبة. 

إجراء تقييم ألثر هذا  وطالبة للمجموعة الضابطة. حيث تم اً ( طالب129للمجموعة التجريبية و)
ت (، ثم تقييم الطلبة في نهاية مرحلة ما قبل المدرسة، وأظهر 0..2ألول مرة في عام )البرنامج 

النتائج تقدم المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة، وأعيد اختبار فحص الطلبة في عام 
( وأظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في االمتحان الوطني للرياضيات على 2.11)

 المجموعة الضابطة. 
يرية ( مدى تطور اللغة االستقبالية واللغة التعبRhodes, 2002وعرضت دراسة رودس )

ل اللغة في مجال للغوي الشاماالكشف عن التقدم عند األطفال المعاقين سمعًيا، من خالل 
االستقبالية واللغة التعبيرية لألطفال المعوقين سمعًيا بدرجة شديدة جًدا والمستخدمين للسماعات 

نة مقدارها الطبية واألطفال المعوقين سمعًيا زارعي القوقعة في مرحلة ما قبل المدرسة، وشملت عي
حيث تم تدريبهم لمدة أربع سنوات بالطريقة السمعية اللفظية عن طريق الوعي  ،( طفالً .9)
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طّبق عليهم برنامج تدريبي سمعي لفظي واختبار تقويمي كالمي مصور، وأشارت  ذإالصوتي، 
ناث على النتائج إلى تقدم اللغة التعبيرية مقارنة باللغة االستقبالية كما أظهرت النتائج تفوق اإل

 الذكور في اللغة االستقبالية.
( دراسة بعنوان أثر برنامج Mativienko & fard, 2010كما وأجرى ماتيفينكو وفارد )

تألفت عينة الدراسة  قدو تدريبي يقوم على القصص المتلفزة في تنمية الوعي الصوتي في السويد 
يمهم إلى مجموعتين تجريبية بواقع ( من طلبة رياض األطفال والمدارس اإلبتدائية، تم تقس02من )

( 9تلقت المجموعة التجربيبة برنامًجا تدريبًيا مدته ) ذإ ضابطة،( طالًبا وطالبة واأُلخرى 92)
أسابيع لتمييز االصوات: مخارج الحروف، االصوات المتشابهة على يد مختص صوتيات، أما 

ضعت المجموعتان بعدها الختبار من معلم اللغة. خ اتهاذالمجموعة الضابطة فقد درست الدروس 
داللة إحصائية لصالح  يفأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر ذللوعي الصوتي باستخدام الحاسوب، 

 البرنامج التدريبي على وعي الطلبة بالحروف ومخارجها الصوتية.
( بعنوان أثر مشاركة أولياء األمور في قراءة Bradley, 2010وفي دراسة لبرادلي )

( طالب من ..2نائهم لتحسين الوعي الصوتي والقرائي، على عينة مكونة من )القصص ألب
قسمت العينة إلى مجموعتين  ذإطالب مدينة فرجينا في الواليات المتحدة األمريكية وأولياء أمورهم، 

تجريبية طبقت برنامج قرائي مدته شهر استخدم فيه قصص صوتية وأخرى مكتوبة، أما المجموعة 
تلق أية تعليمات أو مساعدات باستثناء القراءة في البيت، بعد ذلك عقد اختبار قرائي الضابطة لم ت

وآخر في الوعي الصوتي. وكانت نتائج الدراسة إيجابية لصالح المجموعة التجريبية في مستوى 
على بناء المعنى، وتمييز المقاطع وتكوين كلمات، وتمييز األحرف المتشابهة.  مقدرةالالقراءة، و 

كانوا قد شاركوا في العينة، ومن خالل  اً ومدير  اً ( ولي أمر ومعلم.0تم إجراء مقابلة مع )كما و 
 في مجال القراءة والوعي الصوتي. ألبناءاالمقابلة وجد أثر إيجابي لألسرة في تحسين مهارات 

 وموقع الدراسة الحالية منها: السابقة خالصة الدراسات
ين امتالك الطلبة لمهارة الوعي أظهرت نتائج معظم الدراسات أن هناك عالقة وثيقة ب

الصوتي وبين تحسين اللغة التعبيرية وبالتالي تحسين التحصيل، وتشترك الدراسات في مجملها في 
وتتفق الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في أهمية البرامج  أهمية الخدمات التدريبية اللغوية،

رائد ودراسة  Cecelia,2013))سيليا سي سةالصوتي، كدراالتدريبة التي تعمل على تحسين الوعي 
(Reid, 2013) ( وكذلك دراسة جوكر واوزن وتيكدرGoker,Ozaydin&Tekeder,2016.) 
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وتتميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في إعداد أداة يمكن االستفادة منها في تقييم الوعي 
ناًء على هذه األداة تم الصوتي لدى الطلبة ذوي الضعف السمعي في مرحلة رياض أطفال، وب

تطوير برنامج مناسب لعالج المشكلة أو التخفيف من أعراضها كما أن هذه الدراسة جاءت تختلف 
عن الدراسات السابقة في تناولها مهارات الوعي الصوتي واللغة التعبيرية لدى الطلبة ضعاف 

 السمع في مرحلة رياض األطفال.
 منهج الدراسة

 مته ألغراض الدراسة.ءنهج شبه التجريبي لمالانتهجت هذه الدراسة الم
 أفراد الدراسة

( طالًبا وطالبة من ذوي اإلعاقة السمعية البسيطة إلى 24تشتمل عينة الدراسة على )
تم اختيارهم  قدفال، ( سنوات والملتحقين برياض أطف6-4طة، الذين تتراوحت أعمارهم بين )المتوس

قصدًيا من مدرسة الرجاء للصم في مدينة الزرقاء، وذلك ألسباب تتعلق بصعوبة إيجاد عينة، 
 عليهم الدراسة. ى ، وتوفر أعداد الطلبة الذين ستجر واستمرارية التدريب، والمتابعة الجيدة

لمجموعة األولى تين متكافئتين هما: اسيدراسة عشوائًيا إلى مجموعتين رئتم توزيع أفراد ال
( طالًبا، تضمنت األطفال الذين 12كل مجموعة من ) تكونريبية والثانية مجموعة ضابطة، وتتج

(، والذين تم db 70-41يعانون من إعاقة سمعية بسيطة إلى متوسطة بفقدان سمعي يقدر )
صم التابعة تشخيصهم طبًيا من خالل المستشفيات الحكومية األردنية، وتربوًيا في مدارس الرجاء لل

 لوزارة التربية والتعليم في محافظة الزرقاء.
 أدوات الدراسة:

 مقياس الوعي الصوتي لألطفال ضعاف السمع:
( لفحص Sub Testsتكونت األداة في صورتها النهائية من ثمانية اختبارات فرعية )

كلمات على القافية، القافية، إعطاء  لىإ: التعرف آلتياحسب التسلسل  اللغوية والصوتية المهمات
تمييز الصوت األول، تمييز الصوت األخير، تحليل الكلمات،  المقاطع،وعي الكلمات، وعي 

فقرات )مثيًرا لغوًيا( متعلقة بالوعي  9بينما يشمل كل من هذه االختبارات على  تركيب الكلمات.
 الصوتي.

 دللت الصدق المقياس:
ق المحتوى للمقياس من خالل عرضه على في هذه الدراسة تم التوصل إلى دالالت صد
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( محكمين للتحقق من مدى مالءمة فقرات هذا المقياس مع ما وضع من اجله، ومن ثم تم .1)
التأكد من أن ما تم التوصل إليه في عبارات المقياس تناسب المحور التي تندرج فيه وتقيس ما 

مون والتي في ضوئها تم تعديل تم إجراء التعديالت التي أوصى بها المحك ذإوضعت لقياسه، 
المقياس وإخراجه في صورته النهائية ليصبح صالحًا لقياس ما وضع ألجله ومن أبرز التعديالت 

القافية تم استبدال  لىإالتي اشار اليها المحكمون في الفقرة االولى التي تهدف الى التعرف 
 ان كالهما طائر. دجاجة( لكي ال يصبح لبس لدى الطفل-بحر( بـــ )عصفور -)عصفور

 دللت الثبات المقياس:
 ثبات التساق الداخلي )كرونباخ الفا(

وذلك عن طريق حساب معامل االتساق على عينة الدراسة، حسب معادلة كرونباخ ألفا، 
هذه القيمة ذات داللة، مما  دع( وتُ 21..لدرجة الكلية تساوي )وكانت قيمة معامل كرونباخ الفا ل

 الختبار بدرجة ثبات عالية.يشير الى تمتع ا
 مقياس مشكالت اللغة التعبيرية لألطفال ضعاف السمع:

قامت الباحثة بإعداد مقياس المشكالت في اللغة التعبيرية ألغراض هذه الدراسة من خالل 
مراجعة األدب السابق المرتبط بموضوع الدراسة؛ من أجل صياغة الفقرات التي تمثل مشكالت 

 (Waqfi,2003)ى الطلبة ضعاف السمع، وتضمن األدب الذي تم مراجعته اللغة التعبيرية لد
 فضالً (Al-Sartawi, & Abu Joudeh,2000) و(Al-Battal,2000)  (Rousan,2000)و

( Sponer,2002( و)Urlik et al.,2003( و)Mather et al,2001)( وLerner,2000)عن
: ضبط شدة ونوعية الصوت، آلتيةاة الرئيسمحاور ( ويشمل المقياس الGirolametto,2001)و

والمفردات، والقواعد، وتذكر الكلمات، وتسمية األفعال من الصور، ورواية القصص والخبرات 
( فقرات 2الخاصة، والمشاركة في المناقشة الصفية، والتعبير عن النفس يتكون المقياس من )

: )مستوى األداء المتوقع من آلتياعلى النحو تشمل كل واحدة منها أربع مستويات يتم تصحيحها 
درجات، ومستوى  3درجات ، مستوى األداء المتوقع من الطفل العادي=  9الطفل المتفوق= 
يمكن للمفحوص أن يحصل  ذإدرجة، ومستوى األداء السلبي= درجة واحدة(.  2األداء المتدني= 

الفقرات التي يحصل فيها الطفل على وبالتالي فإن  فقرة،( لكل 9-1على درجات تتراوح بين )
 درجتين أو درجة واحدة، هي فقرات ذات درجة صعوبة وتتطلب التدريب. 
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 دللت الصدق المقياس:
 ذإ المحتوى،تم استخراج دالالت صدق مقياس مشكالت اللغة التعبيرية عن طريق صدق 

الخاصة وأخصائيين السمع  تم عرض أداة الدراسة على عشرة محّكمين من األخصائيين في التربية
والنطق واللغة ورياض أطفال، للحكم على مدى مالءمة الفقرات لمستوى الفئة العمرية المستهدفة، 
ومدى وضوح لغتها وفاعلية فقراتها ومناسبة عددها ومدى تمثيلها لمشكالت اللغة التعبيرية والتي 

التي أشار إليها أكثر من  وضعت لقياسها. كما تم تعديل بعض الفقرات في ضوء المالحظات
محكم، ومثال على ذلك أنه تم تعديل الفقرة االولى التي تهدف الى معرفة شدة الصوت ونوعيته 
لتكون معرفة علو الصوت ونوعيته، وفي الفقرة الثانية التي تهدف الى معرفة المفردات والتي 

( تم تعديلها لتكون تحتوي في أولى فقراتها )يستعمل في كالمه مفردات ذات مستوى متدني
 )يستعمل في كالمه مفردات أقل من مستوى أقرانه(.

 ثبات المقياس:دللت 
 ثبات اإلتساق الداخلي )كرونباخ ألفا(

تم الحصول على دالالت الثبات من خالل حساب درجة االتساق الداخلي باستخدام معادلة 
ل لي لبنية المقياس أو ما يسمى معاماالتساق الداخل وتؤدي هذه الطريقة إلى معامكرونباخ ألفا. 

ثبات درجات ل الحد األدنى للقيمة التقديرية لمعامالفا ونباخ ل كرقيمة معامل تمث ذإ، التجانس
ل نت قيمة معامكافإذا  الفا ونباخكرعن قيمة ل الثبات عامة ال تقل أي أن قيمة معام، المقياس

، وقد تم حساب المعادلة قياسعلى ثبات درجات وبنود المل بالفعل ونباخ مرتفعة فأن هذا يدكر
هذه القيمة مرتفعة، مما يشير  ُتعد( و 32..وكانت قيمة معامل كرونباخ الفا للدرجة الكلية تساوي )

 الى تمتع االختبار بدرجة ثبات عالية.
البرنامج العالجي لتصحيح الوعي الصوتي وتحسين اللغة التعبيرية لذوي الضعف 

 السمعي:
 دراسةيحتوي على عدة محاور بعد الرجوع لألدب النظري، مثل تم إعداد برنامج مناسب 

,2002)s  ao,r ،)برنامج وAl-Zain,2004) ) بحيث تضمن الحوار والتحدث مع الطفل ،
بشكل فردي مع الطفل واستخدام بعض الوسائل التعليمية كالبطاقات المصورة والرسومات 

ا الطفل التدريبات الالزمة بشكل فردي ( جلسة يتلقى فيه22والقصص، حيث تكون البرنامج من )
( دقيقة، وتتضمن 30( جلسات أسبوعًيا، بحيث تكون مدة كل جلسة )0لنطق األصوات بواقع )
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عناوين جلسات البرنامج التدريبي: )إدراك الصوت، تحديد اتجاه الصوت، التمييز السمعي بين 
فية، التمييز السمعي بين مقاطع على القا كلماتصوتين مختلفين، التعرف على القافية، اعطاء 

الكلمات، وعي الكلمات، تمييز الصوت األول سمعًيا، تمييز الصوت األخير سمعًيا، تحليل 
الكلمات الى مقاطع صوتًيا، تركيب الكلمات إلى مقاطع صوتًيا(، ومن ثم تطبيق اختبار تقييم 

 امج الذي طبق عليهم.البرن فاعليةالوعي الصوتي والتعبير اللغوي لمعرفة مدى التحسن و 
 :هوأهداف البرنامجأهمية 

أهمية إعادة النظر في الخدمات التي تقدم ألطفال ضعاف السمع في مرحلة الطفولة المبكرة  -
 فيما يخص اكتساب اللغة.

أهمية برنامج التدريب السمعي المستند للوعي الصوتي المقدم لالطفال ضعاف السمع  -
 بقية في اكتساب اللغة.السمعية المت المقدراتلالستفادة من 

إمكانية استفادة اخصائي التأهيل من البرنامج في التدريب السمعي لألطفال ضعاف السمع  -
وإمكانية أن يساعد هذا البرنامج أسر االطفال ضعاف السمع في كيفية التعامل مع أطفالهم 

 بشكل صحيح من حيث التواصل اللفظي.
تحسين الوعي الصوتي لخفض مشكالت اللغة  تقديم برنامج تدريبي سمعي لفظي مستند الى -

السمعي: من خالل إدراك وجود صوت وتحديد وجود  التدريب :أواًل التعبيرية يهدف الى: 
 لىإالوعي الصوتي: من خالل التعرف  تحسين :ثانًياصوت والتمييز بين صوتين مختلفيين. 

تمييز الصوت األول وتمييز وعي المقاطع و لمات على القافية ووعي الكلمات و القافية وإعطاء ك
التدريب اللغوي: من خالل مرحلة  :الصوت األخير وتحليل الكلمات وتركيب الكلمات. ثالًثا

 إنتاج الكلمة المفردة ومرحلة إنتاج جملة من كلمتين.
 صدق المحتوى للبرنامج:

تم عرض البرنامج على عشرة محّكمين من األخصائيين في التربية الخاصة وأخصائيين 
سمع والنطق واللغة ورياض األطفال في الجامعة األردنية، للحكم على مدى مالءمة الفقرات ال

لمستوى الفئة العمرية المستهدفة، ومدى وضوح لغتها وفاعلية فقراتها ومناسبة عددها ومدى تمثيلها 
لما وضعت لقياسه. كما تم تعديل بعض الفقرات في ضوء المالحظات التي أشار إليها أكثر من 
محكم، فتم اضافة )جلستين بالبداية بعنوان إدراك الصوت، وتحديد اتجاه الصوت(، كما تم تعديل 

( %.2تم اعتماد نسبة اتفاق ) قدو ( دقيقة(، 30( دقيقة، ليصبح ).3زمن الجلسة )من )
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 للمحكمين.
 إجراءات الدراسة:

 .لدراسةامراجعة األدب والدراسات السابقة المتعلقين بمتغيرات  -
 فراد الدراسة وهم ضعاف السمع المتواجدين في مدرسة الرجاء واختيار العينة.حصر أ -
 بناء أدوات الدراسة. -
 التحقق من الصدق والثبات ألدوات الدراسة. -
 التأكد من التطبيق الصحيح لألدوات والبرنامج بشكل فردي. -
ستخدام هذه يتم ا ذإ ،تكون جلسات التدريب السمعي اللفظي لتحسين الوعي الصوتي تشخيصية -

الجلسات لتقييم التقدم والمهارات التي أحرزها الطفل، وتكون هذه الجلسات فردية بحيث تمكن 
 االخصائي من تقييم االحتياجات الخاصة بكل طفل على حدة.

 جمع البيانات وتحليلها. -
 مناقشة النتائج والتوصيات. -

 نتائج الدراسة ومناقشتها:
 التي توصلت إليها الدراسة: يعرض هذا الجزء من الدراسة النتائج

النتائج المتلقة بالسؤال األول: هل توجد فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى 
(α=...0 بين متوسط أداء الطلبة ضعاف السمع في المجموعة التجريبية ومتوسط أداء )

 ؟الطلبة ضعاف السمع في المجموعة الضابطة على مقياس اللغة التعبيرية تعزى إلى البرنامج
لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس 

 الجدولو  للبرنامج،اللغة التعبيرية بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبعا  والبعدي لمقياسالقبلي 
 ( يبين هذه المتوسطات.1)

ية والضابطة بين أفراد المجموعة التجريب (: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ما1)الجدول
 البعدي للدرجة الكلية لمقياس اللغة التعبيرية.على القياس القبلي و 

 البعدي القبلي المجموعة
 المعياري  النحراف الحسابي المتوسط المعياري  النحراف الحسابي المتوسط

 1.311 24.92 1.165 15.08 تجريبية
 2.103 13.67 2.501 13.25 ضابطة
 5.996 19.29 1.880 14.17 المجموع
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( أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية على 1) الجدوليبين 
 القبلي،( على القياس 1.130( بانحراف معياري )2..10مقياس اللغة التعبيرية قد بلغ )

ط الحسابي ألداء أفراد ( على القياس البعدي. والمتوس1.311)( بانحراف معياري 24.92و)
( على القياس 2.0.1( بانحراف معياري )13.20الدراسة في المجموعة الضابطة والذي بلغ )

( على القياس البعدي. وهذا يدل على وجود فروق 2.1.3( بانحراف معياري )13.33و) القبلي،
لمن تعود الفروق  ظاهرية في مقياس اللغة التعبيرية بين المجموعة التجريبية والضابطة. ولمعرفة

( يبين هذا 2) الجدولو  (one way ANCOVA)تم إجراء تحليل التباين االحادي المشترك 
 التحليل.
للقياس البعدي لمقياس  (one way ANCOVA)(: نتائج تحليل التباين األحادي المشترك 2)الجدول

 اللغة التعبيرية بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبًعا للبرنامج.
مجموع  در التباينمص

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
(η2)  مربع

 ايتا
 844. 000. 114.008 57.071 1 57.071 القياس القبلي )المشترك(

 975. *000. 809.937 405.446 1 405.446 المجموعة
    501. 21 10.512 الخطأ
     23 826.958 الكلي

 ( ≤ ...0ائًيا عند مستوى )*دال إحص

( أن قيمة "ف" لمقياس اللغة التعبيرية تبًعا للبرنامج بين المجموعتين 2) الجدوليبين 
وهذا  (،0...( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )2.2.233) والضابطة بلغالتجريبية 

اء الطلبة ضعاف السمع في يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في اللغة التعبيرية بين أد
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي تبًعا للبرنامج. ولمعرفة لمن تعود الفروق في 

 الجدولمقياس اللغة التعبيرية تبًعا للبرنامج تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة للمقياس و 
 ( يبين هذه النتائج.3)

 تبًعا للبرنامجاللغة التعبيرية للطلبة ضعاف السمع المعدلة لمقياس  (: المتوسطات الحسابية3) الجدول
 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 220. 24.031 التجريبية
 220. 14.552 الضابطة

أن المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت لصالح المجموعة التجريبية ( 3) الجدوليبين 
أي  ،السمعاللغة التعبيرية للطلبة ضعاف من الضابطة على مقياس بمتوسط حسابي معدل أعلى 

اللغة وجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس تأنه 
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أي أن البرنامج عمل على زيادة مستوى اللغة  التجريبية،تبًعا للبرنامج ولصالح المجموعة التعبيرية 
عاف السمع في المجموعة التجريبية. ولمعرفة حجم األثر تم حساب مربع التعبيرية لدى الطلبة ض

وبذلك يمكن القول  (،230..حيث بلغ )اللغة التعبيرية للطلبة ضعاف السمع لمقياس  (η2) ايتا
بين المجموعتين اللغة التعبيرية للطلبة ضعاف السمع ( من التباين في مقياس %23.0بأن )

 برنامج.التجريبية والضابطة يعزى لل
بناًء على ما سبق فقد أظهر األطفال ضعيفي السمع المطبق عليهم البرنامج درجات أعلى 
على مقياس اللغة التعبيرية مقارنة باألطفال ضعاف السمع الذين لم يطبق عليهم البرنامج، مما 

احثين يدل على فاعلية البرنامج في تحسين اللغة التعبيرية لديهم، وهذا يشير أيًضا إلى أن الب
التدريب على  لىإقادرين على تطوير اللغة التعبيرية من خالل هذا البرنامج أو برامج مستندة 

الوعي الصوتي في مرحلة مبكرة مع األطفال ضعاف السمع، ويمكن تفسير هذه النتيجة من خالل 
ستوى اللغة مجاءت متوافقة مع هدف زيادة  ذإما احتواه البرنامج من استراتيجيات ونشاطات، 

لدى ضعاف السمع، وبناًء عليه فاالستراتيجيات المتبعة قد ساعدت الطلبة  هاوتطوير التعبيرية 
ضعاف السمع على زيادة مستوى اللغة التعبيرية، فعلى سبيل المثال عندما استخدمت الباحثة 

مة مع المعل اً استراتيجيات التعلم عن طريق اللعب في جلسة وعي المقاطع كان تفاعل الطلبة إيجابي
وبدأ بعضهم باعطاء كلمات إضافية لتستمر الجلسة، كذلك استخدمت الباحثة  اً عالي اً وابدوا حماس

بتعميم ذلك في  لطلبةاتمثيل الزمالء في جلسات وعي الكلمات لزيادة المحصول اللغوي وقام 
 الصف والبيئة الخارجية، فعلى سبيل المثال أصبح الطلبة يتكلمون بما يشاهدون تلقائًيا، فهذا

الطفل يشاهد طفل يشرب ماء فيقول فرًحا )محمد يشرب ماء(... وذاك طفل آخر يقول) نور تأكل 
سندويشة(، علًما أنهم كانوا يستخدمون اإلشارة فيما بينهم في أغلب المحادثات، وهذا يتفق مع 

والدراسة التي أجراها عتيبة  (Cecelia, 2013)سيليا سي( ودراسة Reid, 2013دراسة رياض )
الذين أكدوا جميًعا على أهمية التدخل المبكر باستخدام الوعي  (Otaiba, et al. 2009)وآخرون 

 اللغة التعبيرية ايجابًيا، مما يساعدهم في القراءة وزيادة التحصيل مستقباًل. يفالصوتي وتأثيره 
 مستوى  عند إحصائية دللة ذات فروق  توجد هل الثاني: بالسؤال المتلقة النتائج

(α=...0) أداء ومتوسط التجريبية المجموعة في السمع ضعاف الطلبة أداء توسطم بين 
 البرنامج؟ إلى يعزى  الصوتي الوعي مقياس على الضابطة المجموعة في السمع ضعاف الطلبة

لإلجابة عن هذا السؤال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للقياس 



 .2222، الثاني األردنية، المجلد السابع، العددمجلة التربوية ال، األردنية للعلوم التربوية الجمعية

  211 

 للبرنامج،ي بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبًعا الوعي الصوت والبعدي لمقياسالقبلي 
 ( يبين هذه المتوسطات.9) الجدولو 

(: المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية ما بين أفراد المجموعة التجريبية والضابطة 4) الجدول
 على القياس القبلي والبعدي للدرجة الكلية لمقياس الوعي الصوتي

 بعديال القبلي المجموعة
 المعياري  النحراف الحسابي المتوسط المعياري  النحراف الحسابي المتوسط

 2.056 37.08 4.793 12.33 تجريبية
 4.144 11.92 3.720 12.50 ضابطة
 13.247 24.50 4.196 12.29 المجموع

أن المتوسط الحسابي ألداء أفراد الدراسة من المجموعة التجريبية على ( 9) الجدول يبين
( على القياس القبلي 4.793( بانحراف معياري )12.33قد بلغ ) الوعي الصوتي قياسم

( على القياس البعدي، والمتوسط الحسابي ألداء أفراد 2.056( بانحراف معياري )37.08و)
( على القياس 3.720( بانحراف معياري )12.50الدراسة في المجموعة الضابطة والذي بلغ )

( على القياس البعدي، وهذا يدل على وجود فروق 4.144ف معياري )( بانحرا11.92القبلي و)
بين المجموعة التجريبية والضابطة، ولمعرفة لمن تعود الفروق  الوعي الصوتي ظاهرية في مقياس

 ( يبين التحليل.0) الجدولو  (one way ANCOVA)تم إجراء تحليل التباين األحادي المشترك 
 للقياس البعدي لمقياس (one way ANCOVA)المشترك  الحادي ننتائج تحليل التباي(: 0)الجدول

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة تبعا للبرنامج الوعي الصوتي
مجموع  مصدر التباين

 المربعات
درجات 
 الحرية

متوسط 
الدللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
(η2) مربع

 ايتا
 339. 004. 10.769 79.942 1 79.942 ()المشتركالقياس القبلي 

 960. *000. 510.361 3788.603 1 3788.603 المجموعة
    7.423 21 155.891 الخطأ
     23 4036.000 الكلي

  (  =...0*دال إحصائًيا عند مستوى )

تبًعا للبرنامج بين المجموعتين  ( أن قيمة "ف" لمقياس الوعي الصوتي0) الجدوليبين 
وهذا  (،0...( وهي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى الداللة )331..01) والضابطة بلغالتجريبية 

بين أداء الطلبة ضعاف السمع في  يدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية في الوعي الصوتي
المجموعتين التجريبية والضابطة على القياس البعدي تبًعا للبرنامج. ولمعرفة لمن تعود الفروق في 

 الجدولللبرنامج تم استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة للمقياس و  تبًعا مقياس الوعي الصوتي
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 بين هذه النتائج: (3)
 تبًعا للبرنامجللطلبة ضعاف السمع  الوعي الصوتي(: المتوسطات الحسابية المعدلة لمقياس 6) الجدول

 الخطأ المعياري  المتوسط الحسابي المعدل المجموعة
 787. 37.065 التجريبية
 787. 11.935 الضابطة

أن المتوسطات الحسابية المعدلة جاءت لصالح المجموعة التجريبية ( 3) الجدوليبين 
أي  ،السمعللطلبة ضعاف  الوعي الصوتيبمتوسط حسابي معدل أعلى من الضابطة على مقياس 

الوعي وجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين التجريبية والضابطة على مقياس تأنه 
أي أن البرنامج عمل على زيادة مستوى  التجريبية،تبًعا للبرنامج ولصالح المجموعة  يالصوت

لدى الطلبة ضعاف السمع في المجموعة التجريبية. ولمعرفة حجم األثر تم حساب  الوعي الصوتي
وبذلك يمكن  ،(.23..بلغ ) ذإللطلبة ضعاف السمع  الوعي الصوتيلمقياس  (η2) مربع ايتا

بين المجموعتين للطلبة ضعاف السمع  الوعي الصوتي( من التباين في مقياس %23القول بأن )
 التجريبية والضابطة يعزى للبرنامج.

ذوي الضعف السمعي المطبق عليهم البرنامج من بناء على ما سبق فقد أظهر األطفال 
درجات أعلى على مقياس الوعي الصوتي، مما يدل على تحسن الوعي الصوتي لديهم، مقارنة 
باألطفال ضعاف السمع الذين لم يطبق عليهم البرنامج، مما يدل على فاعلية البرنامج في تحسين 

أن برنامج كان مستند إلى التدريب على الوعي الصوتي إلى الوعي الصوتي لديهم، ويعزى ذلك 
وزيادة ادراكه وفهمه، من خالل شموله لمعظم مهارات الوعي الصوتي التي استند البرنامج عليها 

ل متسلسل وواضح، فكل جلسة من جلسات البرنامج بنيت على مهارة من مهارات الوعي بشك
هم أنشطة على تمييز ئنامج على تدريب ضعاف السمع واعطاالصوتي المختلفة، حيث قام البر 

وعلى اعطاء  هاوتركيبالكلمات الصوت األول واالخير بالكلمة، وعمل على تدريبهم على تحليل 
ل هذه األنشطة وغيرها زادت من الوعي الصوتي لضعاف السمع، وبالتالي كلمات على القافية، ك

حصلوا على درجات أعلى على مقياس الوعي الصوتي، مما يدل على فاعلية البرنامج، واتفقت 
الدراسة الحالية مع الدراسات التي توصلت إلى فاعلية البرامج التدريبية في تنمية الوعي الصوتي 

دراسة و (، Mativienko & fard, 2010اسة ماتيفينكو وفارد )لدى ضعاف السمع مثل در 
(Ferraz,Pocinho,Pereira,Pimenta,2015.) 
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 التوصيات:
االستفادة من النتائج المقدمة في هذه الدراسة عند إعداد برامج تدريبية وتأهيلية لألطفال ذوي  .1

تحسين اللغة  الضعف السمعي تعتمد على الوعي الصوتي لما له من تأثير إيجابي في
 التعبيرية.

عقد دورات تدريبية )التدريب السمعي( تستهدف أمهات األطفال المعوقين سمعًيا إعاقة سمعية  .2
 بسيطة ومتوسطة من أجل تنمية اللغة التعبيرية لدى أطفالهن.

إعاقة  سمعًيا،)الترتيب األسرى للطفل المعوق  آلتيةاإجراء دراسات بحثية تتناول أثر المتغيرات  .3
توسطة وبسيطة، استخدام الوعي الصوتي في مرحلة ما قبل المدرسة، الوضع االقتصادي م

 لألسرة( في تنمية اللغة التعبيرية لدى األطفال المعوقين سمعًيا إعاقة بسيطة ومتوسطة.
لخدمة ضعاف السمع، وتطويره ليشمل  لدراسةا في هذه د  ميم البرنامج التدريبي الذي أعُ تع .9

 القراءة والكتابة.
 مل عدًدا من االعاقات غير ضعاف السمع.تقنين البرنامج ليش إعادة .0
 من االهتمام في المناهج الدراسية التي تعدها وزارة التربية والتعليم. اً كثير إعطاء هذه البرامج  .3
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